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informacji, zadzwoń do
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1.

2.

Przygotuj plan.
Musisz wiedzieć, co robić i
gdzie pójść w przypadku
pożaru. Jeśli mieszkasz w
budynku wielopiętrowym,
sprawdź plan
bezpieczeństwa
pożarowego (fire safety
plan) tego budynku.

Detektory dymu ratują
życie ludzi.
Zainstaluj detektor dymu na
każdym poziomie swojego
domu lub mieszkania. Jeśli
zamykasz drzwi sypialni

przed spaniem, zainstaluj
detektor dymu wewnątrz
sypialni. Sprawdzaj swoje
detektory dymu raz w
miesiącu; można to z
łatwością zrobić używając
końca miotły. Zmieniaj ich
baterie dwa razy w roku.

3.

Gotuj z zachowaniem
ostrożności.
Jeśli musisz odebrać
telefon lub otworzyć komuś
drzwi do domu podczas
gotowania, wyłącz
kuchenkę lub weź rękawicę
do trzymania garnka lub
łyżkę, żeby móc sobie
przypomnieć. Używaj
najpierw przednich palników
do gotowania, odwróć
uchwyty garnków do
wewnątrz i podwiń luźne
rękawy. Jeśli garnek się
zapali, przykryj go
pokrywką i wyłącz palnik.

4.
5.
6.
7.

Nigdy nie zostawiaj
płonącej świecy bez
opieki.
Używaj głębokich
popielniczek.
Jeśli palisz, zawsze
upewniaj się, że niedopałki
papierosów są zupełnie
zgaszone. Nigdy nie pal w
łóżku, kiedy jesteś ospały,
ani po wzięciu leków.
Daj wolną przestrzeń
przenośnym grzejnikom.
Trzymaj grzejniki co
najmniej trzy stopy (jeden
metr) z dala od
wszystkiego, wliczając w to
Ciebie.
Jeśli Twoje ubranie się
zapali . . .
. . . połóż się na ziemię,
zakryj twarz, i ciągle
obracaj się po ziemi aż do
czasu zgaszenia płomieni.
Jeśli nie jesteś w stanie
położyć się na ziemi, użyj
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